PROTOKÓŁ nr I / 11
z pierwszego posiedzenia członków Rady Sołeckiej Koźmic Wielkich
wybranych 15 V 2011 r.
Spotkanie odbyło się w dniu 23 maja 2011 r. w sali Domu Ludowego w
Koźmicach Wielkich. Przybyłych członków Rady oraz zaproszonych gości
przywitał sołtys Koźmic Wielkich Kazimierz Windak. Po sprawdzeniu listy
obecności stwierdził zdolność do podejmowania uchwał. Na wstępie
podziękował wszystkim za poparcie jego kandydatury, aktywność w kampanii
wyborczej i wizyty kandydatów do Rady w domach we wszystkich
przysiółkach. Podkreślił, że uczyni wszystko aby zjednoczyć mieszkańców
Koźmic Wielkich, współpracując z organizacjami działającymi na terenie
sołectwa. Prosił aby drobne sprawy radni załatwiali z Nim bezpośrednio.
Zaproponował aby zadania sekretarza Rady Sołeckiej wykonywał Jerzy
Cholewa. Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali kandydaturę ( 9 głosów
za) . Następnie sołtys przedstawił zadania dla skarbnika Rady Sołeckiej. Radni
postanowili wybrać skarbnika na kolejnym spotkaniu. Anna Załęczny w imieniu
członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Koźmicach Wielkich zadeklarowała
współpracę z Radą Sołecką podobnie jak Izabela Rozwadowska w imieniu
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Ireneusz Rozwadowski poinformował
zebranych o procedurze przetargowej dotyczącej budowy kompleksu
rekreacyjnego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
Jacek Kostrzewa zaproponował ustalenie stałego terminu imprezy pod nazwą
„DNI KOŹMIC”. Sołtys uzyskał akceptację radnych odnośnie wznowienia
turnieju piłki plażowej rodzin oraz zorganizowania konkursu na najpiękniejszy
ogród. Ewa Kaczor prosiła Radę o zainstalowanie dodatkowego kosza na
śmieci przy przedszkolu oraz lustra przy drodze na Wysoką Górę w celu
poprawienia bezpieczeństwa na zakręcie. Zapytała o termin wymiany okien w
przedszkolu oraz zaprosiła wszystkich na sobotni Festyn Radości pod hasłem „Z
rodziną fajnie jest”. Andrzej Janowski zaproponował założenie Klubu Seniora,
poinformował o możliwości nabycia książki o Koźmicach i wolnych miejscach
na czerwcową pielgrzymkę autokarową do Częstochowy. Michał Cygan
wyróżniony przez sołtysa za aktywność przed wyborami poinformował
zebranych o możliwości pozyskania środków unijnych przy współpracy z
Lokalną Grupą Działania „Wielicka Wieś”. Janina Chlebda wyraziła gotowość
fotografowania własnym sprzętem ważniejszych wydarzeń. Piotr Konopka
wnioskował o zweryfikowanie reklam przy budynku Domu Ludowego. Termin
kolejnego posiedzenia Rady Sołeckiej ustalono na 13 czerwca 2011 r., godz. 19.
Koźmice Wielkie, dnia 23 maj 2011 r.

Protokołował Jerzy Cholewa.

